WAT DOET HET ABVV DAG NA DAG?
Dienstverlening
Zowel voor werkenden als werkzoekenden staan er dagelijks honderden medewerkers
geëngageerd klaar: juridische bijstand tegenover de werkgever, vorming voor militanten,
loopbaanbegeleiding, hulp bij solliciteren, uitbetaling en administratieve afhandeling
werkloosheidsdossier… Ook onze ABVV-Jongeren spelen een cruciale rol in het informeren en
sensibiliseren van bijvoorbeeld jobstudenten en toekomstige militanten.
Onderhandelen en vertegenwoordigen
Of dat nu in de onderneming, op niveau van de sectoren of tegenover de Vlaamse en federale
regering is, de afgevaardigden en mandatarissen van het ABVV nemen die taken op zich in alle
verantwoordelijkheid. En telkens met de werknemers - met jou - in het achterhoofd.
Sensibiliseren en indien nodig actie voeren
We blijven onderhandelen zolang het kan en moet, maar wanneer praten niet leidt tot de juiste
resultaten en het kan geen kant meer op, dan zijn wij niet te beroerd om onze woorden in daden
om te zetten. Onderhandelen zolang het kan, actie voeren wanneer het nodig is. Wij zijn een
verantwoordelijke, maar vastberaden vakbond.
Sensibiliseren hoort daar ook bij. De juiste informatie op het juiste moment en op de meest
aangewezen manier… Dat is telkens weer een uitdaging. Maar eentje die bijzonder loont.
En natuurlijk doen we nog veel meer dan dat… ontdek het door je bij ons aan te sluiten en je te
engageren.
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ABVV: VEEL MEER DAN EEN LETTERWOORD
MEER DAN OOIT ONAFHANKELIJK, PLURALISTISCH EN PROGRESSIEF
Het ABVV. Iedereen weet dat dit de rode, socialistische vakbond is. Maar weet ook iedereen
waarvoor wij staan?
In een wereld die voortdurend in verandering is, een maatschappij die zich constant aanpast
en een samenleving die haar weg zoekt, is het ABVV één van de vele vaste waarden waar
werknemers en gezinnen op kunnen rekenen. Het ABVV werd opgericht in de schoot van de
Belgische Werkliedenpartij in 1898, de voorloper van de socialistische partijen, maar is en blijft
onafhankelijk van welke partij ook en beslist dus ook in alle ongebondenheid over het beleid dat
het voert.
Met meer dan anderhalf miljoen leden zijn wij één van de grootste middenveldorganisaties
in België. Anderhalf miljoen leden die dagelijks kunnen rekenen op professionele
dienstverlening en ondersteuning.
In de eerste plaats op de werkvloer en in de kantoren. Het hart van onze organisatie klopt
daar. Onze militanten en delegees geven ons keer op keer de nodige zuurstof. Het zijn deze
duizenden werknemers die zich vrijwillig inzetten voor hun collega’s en voor de samenleving in
brede zin.
Want het ABVV vind je niet enkel terug op de werkvloer. Neen, in feite zijn wij zowat overal.
Van adviesorganen zoals de Sociaal-Eonomische Raad van Vlaanderen over milieu- en
armoedeorganisaties, de Nationale Arbeidsraad, VDAB en RVA tot zelfs de Internationale
Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. Je merkt het. Overal waar werknemers en/of
burgers betrokken zijn, is de socialistische vakbond aanwezig en werkt zij progressief
mee aan de wereld van morgen.
Zelfs al is het begrip ‘klasse’ vandaag vager geworden, onze maatschappij blijft niettemin
verdeeld tussen wie leeft van het werk van anderen en wie werkt om te ‘overleven’. Het ABVV
streeft naar een andere maatschappij. Maar zolang het huidige systeem van winstbejag blijft
bestaan, vinden wij dat de overheid een doorslaggevende rol moet spelen. Zij heeft de taak om
de economie te sturen, te reguleren en te stimuleren op een manier dat iedereen daar beter van
wordt in plaats van het economisch gebeuren over te laten aan de winsthonger van enkelen met
alle desastreuze gevolgen van dien. Crisissen moeten en kunnen vermeden worden, maar dan
moet de politiek ook de juiste keuzes durven maken.

ONZE RODE DRAAD? ONZE WAARDEN!
En die keuze durven wij wel maken. Telkens met het belang van de werknemers voor ogen. En die
belangen verdedigen wij vanuit onze waarden:
Democratie
Solidariteit
Rechtvaardigheid
Gelijkheid
Deze waarden blijven de rode draad in alles wat we doen.
Voor het ABVV is een democratische samenleving, waarbij de democratie verder reikt dan het
politieke niveau, essentieel. Van een democratische samenleving is er alleen sprake als die
evenzeer kan toegepast worden in het economische, sociale en culturele leven. Enkel op deze
manier kan een warme en zorgzame maatschappij gegarandeerd worden. Enkel op die manier
kan er sprake zijn van rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen.
Democratie als basis van solidariteit.
Niet alleen bij ons, maar overal elders in de wereld, zijn burgers gebaat bij een solidaire
samenleving. Dat vertaalt zich bij ons heel concreet met een sterke federale sociale zekerheid.
Met ander woorden, een maatschappij met de beste zorgen en kansen voor werkenden en
werkzoekenden, voor jongeren en (brug)gepensioneerden, vrouwen en mannen, gezonde en zieke
mensen, migranten en Belgen, Walen, Brusselaars en Vlamingen. Bij ons is er dan ook geen
ruimte voor seksisme, racisme en fascisme. Lidmaatschap van het ABVV is onverenigbaar met
dat van extreemrechtse partijen en bewegingen.
Voor het ABVV zijn alle mensen gelijk en moeten ze gelijke rechten hebben. Enkel de rechten
van de mens primeren. Dat betekent ook dat vrouwen en mannen gelijk zijn qua rechten en
plichten. Zo heeft het ABVV de loonkloof tussen vrouwen en mannen in kaart gebracht en blijven
wij die bestrijden tot de volledige gelijkheid een feit is.

MEER DAN OOIT IS EEN STERKE VAKBOND NODIG
Regeringen komen en regeringen gaan. En sommige regeringen of politieke partijen vragen nu
eenmaal om sterke vakbonden. Wij zijn als ABVV dan ook dé tegenmacht die onze samenleving
nodig heeft. Het is onze plicht om telkens wanneer het nodig is op te komen voor de werknemers,
de gezinnen, onze samenleving.
Onze openbare diensten zijn daarin cruciaal. Zij staan garant voor collectieve dienstverlening zoals
onderwijs, vervoer, veiligheid en gezondheid die anders buitensporig duur en dus onbetaalbaar
zou zijn. De middelen daarvoor worden door ons allemaal bijeen gebracht via de fiscaliteit. De
openbare diensten zijn dus in feite van ons allemaal en we moeten er dus op kunnen toezien dat
deze dienstverlening kwalitatief en voldoende aanwezig is.

